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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 

для профільної Школи сучасної хореграфії Рівненського міського Палацу дітей 

та молоді. 8 років навчання. 

Tapdance - різновид танцю, характерною особливістю якого є ритмічна 

ударна робота ніг. «Tapdance» з англійської мови перекладається як крок, хоча 

для танцю з цією назвою було б характерніше слово «Tap» (від англійського 

«стукати»).  

Tapdance з'явився в Америці завдяки синтезу багатьох культур, що мають 

подібні танцювальні рухи, насамперед, витікаючи з ірландських і африканських 

традицій. Кінець XIX і початок XX століття вважають часом появи цього 

різновиду танцю та поступовим його розповсюдженням по всьому світу.  

Tapdance називають музикою ніг, тому він може виконуватися під різні 

музичні композиції і навіть зовсім без музики.  

Сучасний Tapdance, безумовно, змінився, але як і раніше привертає увагу на 

танцювальній сцені. 

Дана  програма розрахована на проведення практичних та теоретичних 

занять з предмету «Tapdance» для дітей з хорошою фізичною підготовкою, яка 

включає в себе вісім років навчання (з 2 по 9 класи ШСХ). Цей предмет має 

свою лексику, свої принципи, свою стилістику і техніку виконання. Він має свої 

закони побудови уроку, це дозволяє виробити необхідні для сучасного 

виконавця якості: координацію, почуття ритму, свободу тіла, орієнтацію в 

сценічному просторі. Tapdance - один з найстильніших видів танцю, він 

відрізняється від інших танців тим, що його можна танцювати без музики, 

одягнувши спеціальні черевики, виконавці самостійно створюють музику ніг. 

Дана програма дозволяє засобами колективної творчої діяльності сприяти 

загальнокультурному розвитку дітей, задоволенню природній потребі в 

спілкуванні і русі, всебічному розкриттю і реалізації природного творчого 

потенціалу особистості, соціально значимого прояву індивідуальності кожного в 

умовах колективу. Програма складена на основі методики видатних теоретиків 

Tapdance Rod Howell, Jason Janas, Anthony Morigerato, Mike Minery, Ayodele 

Casel та практичних занять, майстер-класів Derick K. Grant, Jason Janas, Jason 

Samuels Smith, Maud Arnold, Sarah Petronio, Michelle Dorrance, Vasiliy 

Myshletsov, Світлана Мєдвєдєва, Claudia Rahardjanoto. 

 Програма є основою систематичного, послідовного, методичного 

навчання професії танцівника сучасного хореографічного мистецтва, дає об’єм 

знань та навичок, які повинні засвоїти учні на кожному році навчання. 

 Програма включає весь арсенал рухів Tapdance. В ній послідовно, від 

простого до складного подані основні удари степу, методичні поради та 

рекомендації щодо навчально-тренувальної і виховної роботи, які б сприяли 

засвоєнню знань, умінь та навичок, передбачений комплексний підхід до 

допрофесійної та початкової професійної освіти учнів. 

 В додатку до програми є матеріали з історії виникнення Tapdance, коротке 

дослідження по розвитку цього напрямку сучасної хореографії, поняття 

музичних та спеціальних термінів, необхідних в учбовому процесі, а також 

показові екзаменаційні уроки, зафіксовані в DVD-форматі. 

  

 



Мета програми: 

Навчальна: 

- ознайомити з історією та традиціями танцювального напрямку Tapdance; 

- сформувати професійні навички використання лексичного матеріалу 

Tapdance; 

- сформувати апарат сприйняття термінології Tapdance і вміння ними 

користуватися на практиці; 

- навчити виразності в передачі сценічного образу через рухи і пластику; 

- навчити учнів виразно рухатися під музику, передаючи її особливості: 

ритм, темп, сенс, характер; 

- навчити виконувати як масові, так і сольні танці в Tapdance. 

Розвиваюча: 

- розвивинути координацію шляхом злиття рухів в комбінації; 

- розвивинути уміння володіти власним тілом, використовуючи закладені в 

ньому здібності; 

- розвивинути почуття ритму, просторову координацію, емоційність, образне 

мислення, пам'ять; 

- розвивинути фізичну витривалість та активність; 

- розвивинути уміння за допомогою танцювальних рухів розкривати образ, 

настрій і психологічний стан (драматургію твору) 

- розвивинути навички акторської майстерності. 

Виховна: 

- виховати прагнення до здорового способу життя; 

- виховати почуття колективізму, взаємодопомоги, єдності; 

- виховати працелюбність, дисципліну, внутрішню організованість і почуття 

відповідальності; 

- прищепити любов до мистецтва і розвинути гармонійне сприйняття світу; 

- виховати почуття національної гордості і патріотизм; 

виховати естетичний смак, сформувати етику поведінки. 

  

Завдання – розвиток координації, виразності, артистизму, музичності; 

засвоєння віртуозної техніки Tapdance; здатність підпорядковувати технічну 

майстерність створенню яскравого, глибокого художнього образу, враховуючи 

стиль та характер музичного твору. 

  

Специфіка викладання тепдансу потребує від педагога ерудиції і високої 

культури. 

 Кожне заняття складається з таких частин: 

 Розігрів - Warm up (ритмоваріювання простих ударів Touch,Toe, Step, Heel); 

 Time Step  - робота над технікою, опрацювання комбінацій; 

 Walking Step - вертіння, діагональні ритмопересування, кроси (Walk in the 

rhythms of tap dance); 

 Power Step (5-9 класи) – напрацювання віртуозно-трюкової техніки - Pullback, 

Double Pullback, Pickup, Double Pickup, Wings, Double Wing, Pullover, Double 

Pullover, Pullside та інші ; 

 танцювальні Tap-етюди, Tap Improvisation. 

  

 



ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 

з/п 
Предмет 

Кількість годин 

всього теорет. практ. 

 Тепданс    

1. 2-й клас - початковий рівень 84 10 84 

2. 3-й клас - основний рівень 84 10 84 

3. 4-й клас - основний рівень 84 10 84 

4. 5-й клас - основний рівень 126 15 126 

5. 6-й клас - основний рівень 126 15 126 

6. 7-й клас - основний рівень 126 15 126 

7. 8-й клас - вищий рівень 168 20 148 

8. 9-й клас - вищий рівень 168 20 148 
 

 

ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Другий клас ШСХ (перший рік навчання Tapdance) 
 

 Постановка корпусу, ніг, рук, голови в тепдансі. Техніка виконання 

простих ударів в чистому вигляді, варіювання графіки руху, ритму та темпу. 

Оволодіння елементарними навичками координації рухів та виразності. Робота 

над розвитком музикальності учнів. 

Передбачається, що після закінчення даного року навчання в учнів розвинеться: 

  - стійкий інтерес учнів до предмету; 

  - взаємодія з партнером (ми), тобто «Слухання один одного»; 

  - розуміння музичного розміру - 2/4, 3/4, 4/4; 

  - правильне виконання основних ударів і елементів – tap; 

  - розучування невеликих комбінацій в ритмі 2/4, 3/4. 

В результаті освоєння експериментального інваріантного модуля, учні 

відкриють для себе значення невербальної поведінки для оточуючих, звертаючи 

увагу на ходу і поставу. 

1. Введення в предмет «Tapdance». Warm up: Toe, Step, Heel 

2. Одночасні удари двома ногами. Ритмослоги та ритмооплески 

3. Toe, Step, Touch. Touch: 7-7-3-3-1-1- break 

4. Roll (Step/ Heel). Удари стопою: Stamp та Stomp 

5. Roll зі Stamp/Stomp:7-7-3-3- break. Heel/Toe з Stamp/Stomp:7-7-3-3- break 

6. Brush Front and Brush Back. Heel Dig, Heel Drop, Heel Step, Heel Tap 

7. Toe Drop, Toe Stand, Toe Tap. Hop на обох ногах 

8. Shuffle в чистому вигляді. Time-step : Shuffle – Touch 

9. Shuffle/Roll. Punch в чистому вигляді 

10. Ритмооплески : Snap and Clap. Shuffle/Punch/Stamp/Stomp 

11. Double Shuffle в чистому вигляді. Double Shuffle/Roll 

12. Roll / Touch; Roll/Bush; Roll/Back. Roll/Shuffle; Roll/Stomp; Roll/Flam 

13. Paddle (Heel/Back) в чистому вигляді. Paddle and Roll в чистому вигляді 

14. Paddle/Touch/Step/Double Heel. Tap – етюд на основі вивченого матеріалу 

15. Touch - розігрів стопи з переходом Roll 

16. Heel/Toe/Step/ з переходом по два. Форшлаг (Heel/Toe/Jump) та одночасно 

17. Одночасний удар обох ніг –Heel/Toe/Jump. Розігрів з Heel/Toe/Step + break 

R-L-L-R і L-R-R-L 



18. Heel Dig, Heel Drop, Heel Step, Heel Tap. Стрибкова техніка Lamp, Jump  

19. Стрибкова техніка: Hop, Hamp, Leap. Toe Dig, Toe Drop, Toe Stand, Toe Tap 

20. Heel Click, Toe Click. Ритмооплески  Clap, Snap 

21. Trills (Heel Back).  Walking Step по колу 

22. Warm up: Shuffle/ Step/Heel з акцентом. Ball Change (Step /Step) хрестом 

23. Різновиди Ball Change (Step/Stamp, Heel Drop/Heel). Paddle (Dig/Back)  

шльопать 

24. Roll (обертання), (Step/Heel). Open Third (Shuffle/ Scuff/Brush/Back) 

25. Closed Third (Flap/Dig/Brush/Step). Crawl (Step/Heel/Toe) 

26. Crawl (Touch/Heel Drop/Toe Drop). Paddle Rolls Time Step 

27. Cramp  Roll (Step/Step/Heel/Heel). Star (Brush/Touch/Heel Drop/Heel) 

28. Hip  Hop Time Step. Hip  Hop Time Break 

29. Single Time Step. Робота над технікою виконання та акторською виразністю 

30. Double Time Step. Динаміка та музично-ритмічно виразність виконання 

31. Triple Time Step. Робота над технікою виконання Tap-Time 

32. Warm up – ритмічне варіювання. Чистота та техніка виконання простих 

ударів 

33. Russian Time Step. Tap-етюд на основі вивченого матеріалу 

34. Basic Time-Step. Компонування та підготовка відкритого контрольного 

уроку 

35. Поняття – «ритм», «такт», «рахунок», «розмір», «фраза», «пауза», «темп», 

«квадрат», «тайм-степ» 

 

Третій клас ШСХ (другий рік навчання Tapdance) 
 

 Розвиток витримки за рахунок повторення вивчених рухів в збільшеній 

кількості та в більш швидкому темпі. Ускладнення поєднань рухів, подальший 

розвиток координації та виразності. Робота над ритмічністю та музикальністю 

виконання. Учні намагаються розглядати себе в мистецтві, як артист і «носій» 

інформації цих понять для глядачів. Тому велике значення має погляд (на 

даному етапі, погляд на глядача, в зал, на партнера). Це має величезне значення 

для учнів, що займаються тепдансом. Головне завдання педагога, навчити дітей 

«працювати» з піднятою головою і особою, зверненим до глядача, партнеру, при 

цьому, намагаючись уникати «напруженого» і переляканого виразу обличчя. 

Передбачається, що після закінчення даного року навчання у учнів розвинуться: 

– стійкі знання у виконанні основних понять, елементів та грамотне виконання 

tapdance; 

– комбінації, варіації, розучені  тавивчені до автоматизму, на основі 

опрацьованого матеріалу; 

– показ комбінацій з музичним супроводом батькам на відкритих уроках. 

Учні, використовуючи досвід першого року навчання, використовують 

навички і прийоми спілкування і передачі інформації, використовуючи 

зовнішній фактор (глядач, батьки, педагоги). 

1. Paddle Rolls (8-8-4-4-8), акцент з п’яткою 

2. Paddle Rolls Workout (3-1-1, 3-1-1, 3-1-1, break) 

3. Paddle Rolls with Stamps (8-8-4-4-8) 

4. Paddle Rolls Variations (3-Toe Dig, Heel – 3p. break) 

5. По колу: Walking Step (дві тріолі) 

6. По колу варіювання ударів: Step /Heel, Toe Dig / Heel, Pointe 

7. Double Shuffle – техніка виконання 



8. Tap - комбінація з Double Shuffle (Double Time) 

9. По колу варіювання ударів: Brush – Step – Heel 

10. Brush / Step / Heel з Double Shuffle та Shuffle по колу  

11. Стрибкова техніка: Jump, Hop, Leap  

12. Техніка обертання на місці: Turning Step (Back-Step-Heel) 

13. Підготовка до вертіння по діагоналі: Step/ Brush/Hop 

14.  Опрацювання ударів  Trills (Heel/Back) варіювання  напрямків 

15. Paddle Rolls (8-2-2-1-2-2-1-8-2-2-1-4p.3-3-1) 

16. Танцювальний Тар-етюд на основі вивченого матеріалу 

17. Slap, Flap – подвійні удари 

18. Shim Sham Shimmy Time-Step 

19. Потрійні удари The Third (Touch/Heel/Step) 

20. Time-Step the Third (6-2 Stomp 3p. + break) 

21. Third Time-Step  

22. Stars and Shoes 

23. Jingle Tap 

24. Riff (Brush/Touch/Scuff) 

25. Riffle (Touch/Scuff/Heel) 

26. Ритмоваріювання Riff and Riffle 

27. Boston Time Step 

28. Boogie Woogie 

29. Syncopation – техніка та розвиток ритмічного слуху 

30. Riff en dehors і en dedans 

31. Turn with Tap – техніка обертання 

32. Hoofer Time Step  

33. Boogie Stomp Time Step 

34. Rhythm Tap, Rhythm Heels, Rhythm Time Step 

35. Техніка зіскоку вперед  - Chug 

36. Chicken Shuffle, Chicken Walks 

37. Техніка обертання на місці (Turning Step) 

38. Виконання удару Pickup, Pickup Change  

39. Warm Up на основі Touch на прямій опорній  

40. Комбінування Touch/Shuffle 

41. Broadway Time-Step 

42. Soft Shoe Time-Step  

43. Soft Shoe Walk 

44. Maxiford Time-Step 

45. Pullback Time Step 

46. Stomp Time Step 

47. Tap Improvisation 

48. Scuff Time Step (Stamp/Scuff/Back) 

49. Mambo Time Step (Heel/Back/Heel/Step/Heel) 

50. Wings (Brush/Back/Touch) 

51. Wing Change Time-Step 

52. Ball-Change за всіма напрямками 

53. Варіації Ball-Change (Heel Drop/ Heel) 

54. Basic Buffalo 

55. Riff Time Step (ритмоваріювання) 

56. Bop-Walk 



57. Техніка виконання та різноманітні прийоми 

58. Виконання базового уроку Shuffle 

59. Blues Time Step 

60. Brooklyn Time Step  

61. Cramproll Time Step 

62. Cramproll Turn, Cramproll Change 

63. Поняття: «димінуендо», «крещендо», «піано», «форте», «біт», «педанте», 

«граунд-біт», «граунд-біт», «даун-біт», «фоур-біт», «ту-біт», «райд-біт», 

«офф-біт», «он-біт»  

 

Четвертий клас ШСХ (третій рік навчання Tapdance) 
 

 Ускладнення tap-комбінацій, прискорення темпу виконання рухів. Робота 

над тем-вертінням, стрибкова техніка в tapdance. Робота над емоційним, 

виразним, музичним та технічним виконанням.  

Передбачається, що після закінчення даного року навчання учні освоять: 

– виконання основних елементів та ударів tapdance грамотно і чітко; 

– виконання комбінацій tapdance з використанням хореографічних прийомів 

та танцювальної пластики; 

– виконання танцювальних етюдів в техніці tapdance.  

  В результаті засвоєння експериментального інваріантного модуля, учні 

зрозуміють значення погляду при спілкуванні і вплив погляду на імідж людини.  

1. Warm up (Touch, Heel, Toe, Step) 

2. Техніка: Brush Front/Step (1-1, 2-1, 3-1, 4-1…. ) 

3. Техніка: Brush Back/Step (1-1, 2-1, 3-1, 4-1…. ) 

4. Техніка: Scuff/Brush /Step (1-1, 2-1, 3-1, 4-1…. ) 

5. Техніка: Heel Click; Toe Click 

6. Buffalo Time-Step  

7. Warm up (Double Shuffle, Heel Third, Slep) 

8. Double Shuffle Waltz Time-Step 

9. Bill Robinson Time-Step 

10. Paddle and Roll Variations 

11. Paddle Turn 

12. Rhythm Time-Step 

13. Flap and Slap 

14. Maxiе Ford Time-Step 

15. По колу Walking Step (дві триолі) 

16. Military Time-Step 

17. Rolling, Rolling Off a Log, Rolling Shuffle  

18. Shim Sham with Shuffles 

19. Jump and Click (техніка виконання Cabriole) 

20. Stamp Time-Step  

21. Third Time-Step: майстерність виконання 

22. Train Step (якість виконання ударів) 

23. Turning Step (Spank/Step/Heel) 

24. Standard Time-Step 

25. Riff en dehors , Riff en dedans 

26. Basic Star, варіації Star 

27. Crawl . Варіації Crawl (Step/Heel/Toe) 

28. Offbeat Time-Step 



29. Warm up (Heel;Toe;Punch) 

30. Toe Tap Time-Step  

31. Double Triple Cramproll Time-Step  

32. Changeover Cramproll Time-Step 

33. Hoofer Time-Step  

34. Waltz Time-Step  

35. Hееl Click, Toe Click 

36. Прийоми силового тепу: Jump Click 

37. Riffle Time-Step 

38. Soft Shoe Time-Step 

39. Riff and Riffle (варіювання) 

40. Simple Tap Time-Step 

41. Boogie Stomp Time-Step 

42. Raddle Rolls з Riff по діагоналі 

43. Shuffle/Step/Heel/Heel/Step/Back/Heel 

44. Jazz Time-Step 

45. Heel Grind Time-Step 

46. Castle Walk, Chalk Line Walk 

47. Танцювальна комбінація Charleston 

48. Charleston Variation 

49. Twist Time-Step 

50. Танцювальна комбінація Cuban Time-Step 

51. Pullback Time-Step 

52. Double Pullback Time-Step 

53. Pickup Time-Step 

54. Double Pickup Time-Step 

55. Heel and Toe Short Sidestep 

56. Turn with Tap (вертіння на місці) 

57. Swing Time-Step 

58. Mambo Time-Step 

59. Cross Waltz Time-Step 

60. Country Time-Step (Shuffle/Stamp)  

61. Rap Time-Step 

62. Heel and Toe Short Sidestep  

63. Heel Click Walk, Heel Grind Time-Step 

64. Bombershay Time-Step 

65. Поняття: «блюз», «регтайм», «свінг», «бугі-вугі», «імпровізація», 

«синкопа», «джем-сешн», «драйв», «рок-н-рол» 

 

П’ятий клас ШСХ (четвертий рік навчання Tapdance) 
 

 Ускладнення координації рухів, робота над виразністю, пластичністю рук 

та корпусу. Вертіння по діагоналі, в просуванні, на місці. Техніка ковзання в 

Tapdance. 

Передбачається, що після закінчення даного року навчання учні освоять: 

– основні елементи tapdance вивчені до автоматизму; 

– створення самими учнями власних нескладних комбінацій; 

– вивчення танцювальних етюдів на основі tapdance, використовуючи різні 

прийоми пластики і хореографії. 



В результаті освоєння експериментального інваріантного модуля,  учні 

навчаться розпізнавати значення виразу обличчя в житті та для створення 

сценічного образу. Міміка як вираз емоційного стану людини. Типи міміки: 

позитивний (доброзичливий), негативний (агресивний). Вивчення власної міміки 

та коригувальні вправи. Значення міміки для створення образу. 

1. Warm up (новий розігрів).Touch – напрацювання техніки 

2. Heel Click, Toe Click 

3. Стрибкова техніка: Hop, Hamp, Leap, Lamp, Jump 

4. Scuffle and Shuffle 

5. Basic Pullback and Basic Pullover 

6. Basic Pullside в просуванні в сторону 

7. Pickup, Pickup Change  в чистому вигляді 

8. Heel Toe Polka 

9. Paddle Turn, напрацювання в різних напрямках 

10. Revers Roll (Heel/Step/Toe) 

11. Jive Wing, Jive Split  

12. Basic Cramp (Jump/ Heel) 

13. Trench в чистому вигляді Triple (Shuffle-Step) 

14. Bombershay (Step/back/Heel/Step) 

15. Basic Drawback (Back/Heel/Step) 

16. Basic Draw Sides в іншу сторону 

17. Open Third (Shuffle/Scuff між Brush i Back) 

18. Closed Third (Flap з Dig між Brush i Step) 

19. Crawl (Step/Heel/Toe) 

20. Crawl (Step/Heel/Drop/Toe Drop) 

21. Crossing Waltz Time-Step 

22. Rip (Brush/Pickup/Change) 

23. Riffle з п’яткою опорою ноги 

24. Single Wing (однією ногою) 

25. Basic Wing (Jump/Brush) 

26. Swap (тризвучний Leap): Shuffle/Brush/Back) 

27. Maxi Ford, Treadmill (Brush/Pick up Change) 

28. Варіації Maxi Ford 

29. Touch на прямій і зігнутій в коліні нозі 

30. Stamp/Scuff/Back 

31. Cheryl`s Walking Riff 

32. Maxi Ford Change 

33. Wings, Double Wings (підготовка) 

34. Turn with Tap (Turning Step) 

35. Pullback Time-Step 

36. Hip-hop Time-Step 

37. Rap Time-Step (Scuff) 

38. Retro Step 

39. The Third (Time-Step зі Stomp/Stomp) 

40. Rolling Step (Step/Back/Step/Heel) 

41. Riff and Riffle по діагоналі 

42. Pullbacks into Toe Stand 

43. Buffalo Time-Step 

44. Bolero Shuffles 



45. Tap-Cabriole: техніка виконання 

46. Click Heels, Click Toes 

47. Прийоми силового тепу: Jump Click 

48. Russian Time Tap 

49. Cramproll with Heel Dig 

50. Rock-n-roll Time-Step 

51. Mambo Time-Step 

52. Boogie Time-Step 

53. Dance Walk 

54. Swing Time Step 

55. Paddle Rolls Time Step 

56. Техніка вертіння по діагоналям та на місці 

57. Прийоми силового тепу: Wings 

58. Прийоми силового тепу: Double Wings 

59. Slide. Техніка та варіювання 

60. Star. Варіації Star 

61. Lindy Hop Time-Step 

62. Поняття: «база», «авангардний джаз», «архаїчний джаз», «вест-коуст-

джаз», «гарлемський джаз», «іст-коус-джаз», «канзас-сіті-джаз», 

«класичний джаз», «концертний джаз», «креольський джаз», «кул-джаз», 

«модальний джаз», «фрі-джаз», «симфоджаз», «сучасний джаз», 

«традиційний джаз», «стріт-джаз», «електронний джаз», «форшлаг» 

 

Шостий клас ШСХ (п`ятий рік навчання Tapdance) 
 

 Більш складні tap-комбінації зі зміною темпу та ускладненою роботою 

корпуса. Вертіння по колу та квадрату. Музикальність та артистизм виконання. 

Tap-етюди на основі вивченого матеріалу. 

Передбачається, що після закінчення даного року навчання учні освоять: 

  - розуміння того, що імпровізація - це самовираження і пошук; 

  - вміння поєднувати роботу ногами, з використанням предметів (координація); 

  - оволодіння складних елементів «повітряного» степу і піруетів. 

Пози і їх обумовленість психологічними якостями людини і характером 

міжособистісних відносин. Вплив на оточуючих за допомогою різних положень 

корпусу і розворотів ступень ніг. Сигнали тіла. «Закриті» і «відкриті» пози. Пози 

- як засіб створення сценічного образу. 

1. Star (Brush/Touch/Heel Drop/Heel) 

2. Sunshine and Rain 

3. Crawl (Step/Heel/Toe) 

4. Варіації Crawl 

5. Riff Walk (Touch/Scuff або Brush/Scuff). 

6. Riffle Time-Step 

7. Drawback (Back/Heel/Step) 

8. Варіації Drawback 

9. Medium Bounce Tempo 

10. Graboff (Shuffle/Brush/Leap/Heel Drop) 

11. Варіації Maxi і Graboff. 

12. Paddle and Roll (Dig/Back/Step/Heel) 

13. Варіації Paddle and Roll 

14. Cramproll with Three Heel Sounds 



15. Jump / Heel на обох ногах одночасно 

16. Jig Step, Jig Five 

17. Pullback (Back/Step/ з обома ногами одночасно) 

18. Pullback (Back/ Back /Step/Step) 

19. Pickup (Brash/Step на одній нозі) 

20. Pickup (Brash/Step одною ногою Step на іншу) 

21. Kick Hop Time-Step 

22. Jumping Step 

23. Grace-Tap Time-Step  

24. Double Pullback with Heel Drops 

25. Real Wing Time-Step 

26. Tripple Double Standard Time-Step 

27. Swap (Single Wing, міняючи вкінці ногу). 

28. Варіації Wing. Third. Open Third. Closed Third. 

29. Warm up: Shuffle з Double Shuffle 

30. Touch - робота над рухливістю стопи 

31. Heel Dig, Heel Drop, Heel Step, Heel Tap 

32. Toe, Toe Drop, Toe Stand, Toe Tap 

33. Стрибкова техніка Hop, Hump, Lead, Lamp, Jump 

34. Cabriole в tap-dance 

35. Heel Click, Heel Toe Click 

36. Triple (Shuffle/Step) потрійний удар 

37. 4 Point Riff Walk 

38. Single Buffalo Stretch 

39. Single Buffalo (plie на опорній нозі) 

40. The Crossover Step 

41. Toe Tip Time-Step 

42. Double Treble Shuffle 

43. Waltz Clog (3/4 в обидві сторони) 

44. Side Travelling Clip Walk 

45. Swap Time-Step 

46. Heels Time-Step 

47.  Lancashire Roll 

48. Single Wing Time-Step 

49. Hop and Leap Time-Step 

50. Shuffle Time-Step 

51. Scuffle Time-Step 

52. Paddle Time-Step 

53. Back Time-Step 

54. Stomp Time-Step 

55. Hip-Hop Time-Step 

56. Hip-Hop Time Break 

57. Paddle and Roll Time-Step 

58. Traveling Time Step. 

59. Traveling Time Break. 

60. Syncopated Shuffle Ball-Change 

61. Time-Step – Rhythm Time (варіювання)  

62. Динаміка та відповідність музичного матеріалу  

63. Fake Wing Time-Step (різновиди) 



64. Wing Change Time-Step 

65. Поняття: «блюзова форма», «брейк», «респонсорний принцип», «джаз-

рок», «гранул» 

 

Сьомий клас ШСХ (шостий рік навчання Tapdance) 
 

 Прийоми силового тепу. Пальцева техніка в tapdance. Акторська 

майстерність, виразність, ритмічність та музикальність виконання. Tap-етюди на 

основі вивченого матеріалу. 

Передбачається, що після закінчення даного року навчання учні освоять: 

- виконання варіацій tapdance в швидкому темпі, в складному ритмі, 

включаючи танцювальні па; 

- створення сольних комбінацій самими учнями; 

- спільна постановка та створення танцювального номера; 

- активна танцювальна діяльність. 

В результаті освоєння експериментального інваріантного модуля у учнів 

сформується уявлення про жестикуляцію, як про засіб спілкування. Значення 

жестів рук і кистей рук. 

1. Single Time, Double Time, Tripple Time 

2. Cake Walk. Імпровізація 

3. Pendulum Kicks 

4. Pendulum Wing 

5. Cincinnati Breakdown 

6. Cincinnati with Double Heel Cramp 

7. Walking Step по колу 

8. The Third (виконання в чистому вигляді) 

9. Swanee Double Cross and Shuffle 

10. Swap Wing 

11. Syncopated Double Pullback 

12. Train Step 

13. Техніка вертіння на місці та по діагоналі 

14. Техніка повзання (подвійний Shuffle) 

15. Turning Step 

16. Shuffle Step з Ball-Change 

17. Chicken Wing 

18. American Jive 

19.  Bandy Twist 

20. Charleston Variation 

21. The Chug (техніка виконання) 

22. American Roll 

23. Double Click 

24. Stomp Clogging 

25. Slide (техніка ковзання в просуванні) 

26. Wings. Double Wings (прийоми силового тепу) 

27. Pullback. Pullback Change. Double Pullback 

28. Jumping Jim Crow 

29. Long Sidestep. Тар-етюд на основі вивченого матеріалу 

30. Double (Brush/Step або Back/Step) 

31. Scuffle (Scuff/Back) 

32. Ball-Change (Step/Stamp або Heel Drop/Heel) 



33. Flag (Brush/Step або Back/Step) 

34. Reverse Triple Standard Time-Step 

35. Manhattan Time-Step 

36. Back Riff (Riff назад Dig/Back) 

37. Cutout (Leap/Heel Click в повітрі) 

38. Super Shuffle  

39. Cuban Time Step 

40. The Buz 

41. Brooklyn Time-Step 

42. Emery Clay Time-Step Variation  

43. Falling Off the Log  

44. Heel Click Walk. Heel Dig Walk 

45. Long Sidestep. Leap Shuffle Hop. Leap Shuffle Leap 

46. Vaudeville Time-Step  

47.  Walking Turn 

48. Trench (Leap з ноги на ногу, ковзаючи по діагоналі назад) 

49. Heel Grind Time-Step 

50. Syncopated Wing 

51. Pendulum Wing 

52. Travel Wing 

53. Waltz Clog Variation 

54. Fast Bombershay. Slow Bombershay 

55. Soft Shoe Kick Hops 

56. Soft Shoe Shuffle 

57. Trills, техніка виконання потрійних ударів 

58. Murphy Clog 

59. Тар-етюд на основі іспанського сапатеадо 

60. Warm up (варіювання розігріву) 

61. Turn with tap, Turning Step 

62. Nerve Taps 

63. New York Time-Step 

64. Поняття: «атака звука», «бі-боп», «звуковий ідеал», «перехресна ритміка», 

«лід», «ритм-група», «фанкі», «кантрі», «кантрі блюз» 

 

 

Восьмий клас ШСХ (сьомий рік навчання Tapdance) 
 

 Ускладнена техніка вертіння. Стрибки на пальцях в просуванні та в 

обертанні. Розкриття індивідуальності учнів через музичний характер 

танцювальних tap-комбінацій. Ознайомлення  з витоками tapdance, що є в 

танцювальній культурі різних народів – російські дрібушки, українські 

вистукування, ірландський хорнпайн, іспанське сапатеадо… Імідж. Позитивний, 

негативний імідж. Значення мови тіла (жести, поза, міміка, дотик і т.д.) на імідж 

людини. Види кінетичних сигналів. Підробка мови рухів тіла. Інтерпретація 

невербальних сигналів. Приватний простір. Дистанція спілкування. 

1. Quadruple (Shuffle/Back/Step) 

2. Irish (Shuffle/Hop/Step) 

3. Denise`s  Riff Walk 

4. 4 Point Riff Walk (Touch/Scuff/Dig/Toe) 

5. Double Cramp Roll Time-Step 



6. Hip Wing 

7. Scissors Wing 

8. Four-Tap Wing. Five-Tap Wing  

9. Thanks for the Buggy Ride 

10. Wing Change Time-Step 

11. Basic Maxi Ford or Maxi (Shuffle/Leap/Punch) 

12. Basic Graboff  (Shuffle/Leap/Step) 

13. Single Buffalo (Step/Shuffle/Step) 

14. Quintuplet (Double Shuffle/Step) 

15. Basic Waltz Clop (Step/Shuffle) 

16. Grab off (Shuffle/Pick up change/Heel) 

17. Five Sound Wing (Double Shuffle/steps (двома ногами одночасно) 

18. Single Five Sound Wing (Double Shuffle/steps) 

19. Five sounds Swap (на іншу ногу з leap) 

20. Nerve Tap (швидкий ряд ударів) 

21. Basic Grapevine (ряд 8 steps) 

22. Basic Jared Square (ряд чотирьох steps по квадрату)  

23. Basic Star (ряд 3-x brush/touch/ B/C) 

24. Basic Crawl (тризвучний ковзаючий рух) 

25. Offstage Stomp 

26. Варіації Star (Heel/Shuffle/Dig/Toe) 

27. Crawl. Варіації Crawl 

28. Riffle. Варіації Riffle 

29. Open Third (Shuffle or Scuff між Brush I back) 

30. Closed Third (Flap з Dig між Brush i Step) 

31. One, Two, Three (I`m Full of Originality) 

32. Over the Top 

33. Rip (Brush/Pick up Change) 

34. Treadmill Pullback 

35. Crossing Pullbacks 

36. Basic Wing Balls (зворотній рух) 

37. Alternating Pullbacks 

38. Swap -  тризвучний Leap 

39. Treadmill (Brush/Pick up Change)  

40. Quadruple (Shuffle/Back/Step) 

41. One-Foot Hop Shuffles 

42. Syncopated Glide 

43. 4 Points Riff Walk (Touch/Scuff/Dig/Toe) 

44. Half Glide 

45. Double-Up Glide 

46. Madilyn Clark`s Pendulum Pullback 

47. Renverse Turn 

48. Quint Tap 

49. Eight Count Cramproll Time-Step 

50. Four-Tap Riff Walk  

51. Pendulum Riff 

52. Riff Run 

53. Heel and Toe Short Sidestep 

54. Hitch kick  



55. Drumroll 

56. Tap Mambo 

57. Техніка виконання п’яти ударів одночасно 

58. Eddie Gay Cramproll Time-Step 

59. Five Sound Wing (Double Shuffle/Step) 

60. Five Sound Swap (п’ятизвучний Swap) 

61. Nerve Step Heels 

62. Nerve Shuffle 

63. Поняття: «архаїчний блюз», «класичний блюз», «класичний свінг», 

«реггінг», «ритм-енд-блюз», «світ», «сучасний блюз», «хард-боп» 

 

 

Дев’ятий клас ШСХ (восьмий рік навчання Tapdance) 
 

 Вдосконалення якості навчання та художнє відпрацювання рухів 

Tapdance. Оволодіння стилевими особливостями виконання в залежності від 

характеру музики. 

Розвиток виконавської віртуозності, артистичності та індивідуальності 

учнів. Робота з предметом (циліндр, жердина, сходинки, м’яч та інше). Тap-

композиції на основі вивченого матеріалу в різноманітних характерах 

виконання, які можуть бути прикладом комбінацій різноманітних вправ. Все 

залежить від виконавця, від почуття ритму, здатності імпровізувати, впевненості, 

легкості і чіткості. 

На останньому етапі використовується метод проблемного навчання, учні 

вже досить добре орієнтуються в даному виді діяльності, активно «слухають» та 

навчають один одного, інтерпретують комбінації на основі вивченого матеріалу, 

обробляючи отриману інформацію, складають свою «музику ніг», імпровізують, 

вміють вибудовувати алгоритм своїх дій відповідно до завданнь, поставлених 

педагогом. 

Очікувані результати: 

– успішна концертна діяльність; 

– гідна здача випускного іспиту. 

1. Simple Half Break 

2. Double Half Break 

3. Triple Half Break 

4. Single Step Break Time 

5. Advanced Soft Shoe Time-Step 

6. Murphy Clog 

7. Kick the Bucket  

8. Toe Tap Back Break 

9. Single Standard. Full Break 

10. Standard Break Triple 

11. Buck and Wing. Buffalo 

12. Five – Sound Cramproll 

13. Boogie Stomp Time-Step 

14. Carryback, Carryover 

15. Тер-етюд в стилі Vaudeville 

16. Special Buck Time-Step 

17. Traveling Buffalo 

18. Stomp Time Step 



19.  Time-Step – Rhythm Time 

20. Slide (Slide/Clap/Clap/Flap/Flap/Shuffle/Step) 

21. Treble Shuffle and Kick 

22. Easy Trenches 

23. Real Trenches 

24. Three-Tap Trenches  

25. Doubles and Singles 

26. Up Syncopated Step 

27. Shuffle Off to Buffalo  

28. B.S. Chorus 

29. Black Botton 

30. American Swing 

31. Double Front Wing 

32. Sammy Davis Time-Step 

33. Brush Slide з Pick up 

34. Duet Wing Time-Steps 

35. Roll Time-Steps (Single, Double, Triple) 

36. Fake Wing  

37. Flying Wing 

38. Yacht Step 

39. Pivot Turn 

40. Single Perrididdle Time-Step 

41. Double Perrididdle 

42. Paddle Step. Double Paddle Turn 

43. Open Time-Steps (Pick up/Step/Step) 

44. Shave and a Haircut 

45. Five-Tap Riff Variation  

46. Triple Shuffle Open Time-Step and break 

47.  Time-Steps with Pick up on the Supporting Foot 

48. Pick up Time-Step and break 

49. Double Shuffle Time-Step and break Triple 

50. Duet Pick up on the Supporting Foot 

51. Time-Steps with Pick up Change 

52. Shuffle Time-Steps and break with Ripple 

53. Double Time-Steps with Ripple 

54. Triple Shuffle Time-Steps and break with Pick up Change 

55. Syncopated Time-Step (Shuffle/Hop) 

56. Solo Wing  Time-Steps, Syncopated (Stamp/Pick up) 

57. Time-Steps for Terrific Tappers 

58. Shuffle Time-Steps with preparation wings and  break 

59. Pick up Time-Step and break with preparation wing 

60. Travelling Time Step and break 

61. 2 Bar Time-Step (Single, Double, Triple) 

62. Paddle Rolls Time Step 

63. Hip-Hop Time-Step 

64. Поняття: «спірічуелс», «соул», «слер-енд-смір», «стріт-край», «філл», 

«хот», «шаут», «хорус» 

 

 



IV. ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ І ДІАГНОСТИКА 

УСПІШНОСТІ УЧНІВ 
 

         Діагностика успішності учнів школи відбувається на всіх рівнях навчання, 

в кінці І та ІІ семестрів проводиться контрольний відкритий урок або клас-

концерт (семестрове оцінювання), на якому учням необхідно продемонструвати 

вивчений матеріал, знати термінологію та володіти методикою виконання рухів 

відповідно до навчальної програми. В кінці всього терміну навчання в ШСХ, 

випускники складають випускний іспит з використанням всього об’єму знань та 

практичних навиків відповідно до навчальної програми. Діагностика успішності 

учнів по навчальній програмі з предмету «Тapdance» є по суті своїй комплексний 

критерій, який відображає рівень технічної майстерності виконавця, володіння 

навичками інтерпретації і емоційного включення в образну сферу танцю. Саме 

це дозволяє гнучко оцінювати будь-якого учня, враховуючи як рівень його 

знань, умінь і навичок, так і його індивідуальних здібностей. 

     Діагностика передбачає визначення: 

– рівня оволодіння навчальним матеріалом; 

– знання методики виконання руху; 

– рівня виконавської майстерності; 

– засвоєння танцювальних комбінацій; 

– знання термінології класичного танцю. 

Вихованці повинні  знати: 

– систему методів і прийомів навчання степ-танцю, художнього виховання і 

керівництва навчально-пізнавальною діяльністю учнів; 

– теорію і методику навчання tapdance (предмет, мету і завдання, структуру 

і зміст курсу, його роль в системі хореографічної освіти, основні вимоги 

та термінологію, методи, засоби, форми навчання та інше); 

– музично-ритмічну основу і структуру музичних творів tapdance. 

Вихованці повинні вміти: 

 використовувати мову тіла, що супроводжує сценічне спілкування (міміка, 

погляд, виразність поз, рух рук, корпусу, голови, ніг); 

 орієнтуватися в спеціальній літературі по tapdance; 

 аналізувати і «переробляти» отриману від педагога інформацію, 

інтерпретувати і вибирати оптимальну форму вирішення поставленого 

завдання; 

 правильно і технічно грамотно виконувати основні елементи tapdance та 

використовувати знання лексичного матеріалу tapdance для створення 

власних оригінальних хореографічних композицій; 

 володіти ефективними засобами роботи над хореографічним твором, 

методами втілення хореографічного образу, своїм виконавчим підходом з 

використанням основних технічних принципів tapdance; 

 володіти методами аналізу закономірностей розвитку tapdance; 

 контролювати як власну поведінку, так і поведінку інших учасників 

освітнього процесу для досягнення найбільшої ефективності навчання. 

Вихованці повинні набути досвід: 

- про стилі та напрямки хореографічного мистецтва цілому; 

- оволодіють художньо - виразними засобами хореографічного мистецтва; 

- розвинуть координації рухів; 



- набудуть вміння опановувати простором; 

- розвинуть такі якості, як впевненість в собі, розкутість, стійкий інтерес до 

даного виду діяльності; 

- що виражальні засоби музики впливають на ритмічну структуру 

танцювального руху; 

– орієнтування в просторі, на площині. 

 

 

V. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Додаток 1 

Практичні поради 
 

Для занять степом потрібні відповідна взуття та одяг: туфлі на міцному, 

стійкому каблуці та одяг, що не сковує рухи. Взуття має бути зручним, по нозі, 

на невеликих (3-4 см) підборах. Звичайно, необхідні набійки будь-якої зручної 

для вас конструкції або готові (професійні), або зроблені на замовлення. 

Перш ніж починати вивчати і виконувати основні рухи і комбінації, треба 

починати з розминки, з підготовчих вправ, що необхідно для підготовки тіла 

танцівника, його ніг і стоп, як до танцювальної, так і до ударної техніки. 

Ритмічний малюнок повинен бути виразним, чітким і звучати голосно. 

Потрібно детально відпрацьовувати кожен рух, поступово доводячи його до 

автоматизму. 

Перше, що повинен вміти теп-танцівник, - це вміти відокремити удар 

подушечкою стопи від удару п'ятою. Тому перший рух, якому ви повинні 

навчитися, це ритмічно ходити на подушечках ніг, на півпальцях. 

Слід також скоординувати руки щодо руху ніг. З самого початку треба 

приділяти увагу корпусу та рухам рук, спритно працювати ногами, 

контролювати власне тіло і надавати йому танцювальність, певну манеру, стиль. 

Виконуючи рухи степа, корпус треба тримати прямо, ненапружено, 

природно. Не слід піднімати плечі, розгойдуючи руками. Руки можуть бути 

зігнуті в ліктях і рухатися, як при спокійному кроці. Ноги розставлені не 

широко, м'язи напружені не надмірно. Зручно займатися в балетному класі, 

тримаючись за станок, тим самим, допомагаючи собі розподіляти вагу тіла з 

ноги на ногу. Необхідні вправи для вироблення балансу і вміння розподіляти 

рівновагу. Одне з найважливіших технічних якостей, якими повинен володіти 

теп-танцівник - це стійкість опорної ноги, в той час як інша нога робить всілякі 

рухи. Необхідно танцювати всім тілом. Під час виконання руху слід стежити за 

поставою, спиною і плечима, триматися прямо, голову не опускати, руки 

тримати вільно. 

Корисно займатися просто босоніж, щоб відчути рух, удар, безпосередньо 

шкірою, але це вже після того, як вивчен в туфлях. 

Корисні заняття з метрономом, коли ритмічний малюнок ніг можна вкласти 

в ритм метронома. Темп задавати потрібно спочатку повільніший, а потім 

поступово збільшувати. Корисно рух на три чверті вкласти в музику розміром на 

дві або чотири чверті. І навпаки. Це корисно, так як розвиває почуття ритму, 

вміння виділити сильну або слабку частку. 



Для якнайшвидшого оволодіння цим захоплюючим, елегантним 

танцювальним жанром, звичайно, добре вести практичні заняття з педагогомм. 

Але багато що залежить і від виконавця: від почуття ритму, здатності 

імпровізувати, впевненості, легкості і чіткості, з якими будуть виконуватися 

рухи, і, звичайно, бажання. Ритм степа не тільки розвиває музикальність і 

гармонійну пластику, але і виховує легкість, невимушеність, природність. У 

цьому танцювальному жанрі однаково важливі як професійні, так і людські 

якості особистості. Теп-танцівник завжди внутрішньо зосереджений і зовні 

розкутий, майстр своєї справи. 
 

Додаток 2 
 

Історичний екскурс  
 

 В енциклопедичному словнику сказано: “Чечітка – естрадний, в більшості 

випадків чоловічий танець (відбивання ритму ступнею)”. В нашій країні чечітку 

називають ще степом, а в Америці – тепдансом або просто тепом. 

 Витоків тепдансу слід шукати в танцювальній культурі різних народів. Це 

іспанські сапатеадо, і російські дрібушки, і елементи ірландської джиги, і 

прийоми етнічних танців народів Америки та Африки. Саме синтез 

європейських, американських і африканських витоків став явищем, яке зараз 

називається тепданс. Теп народився в Америці в середині ХІХ століття як 

результат органічного злиття народної танцювальної культури ірландських і 

англійських переселенців, вихідців з Європи, з танцювальної культури 

африканських негрів. 

 З давніх пір англійські і ірландські селяни носили дерев’яне взуття. Щоб 

зігрітися або повеселитись вони танцювали джигу. Особливістю їх танцю було 

те, що рухались тільки ноги. Удари робились носками і п’ятками ступнів ніг, 

верхня ж частина корпусу залишалась нерухомою. Сконцентрувавшись на 

ритмічному малюнку, виконавці не придавали значення ні рухам тіла або рук, ні 

виразу обличчя. Танець був швидким, ноги виконавця якби ставали ударним 

інструментом, на перший план висувалась “музика взуття”. 

 В Ланкаширі мануфактурні робочі носили взуття, носки та п’ятки якого 

були зроблені з дерева. Воно називалось – клоки. На дерев’яних тротуарах та 

настилах перед фабрикою влаштовувались перепляси та змагання тих, хто 

зробить більше звукових і ритмічних ударів. Переможці входили в народну 

танцювальну групу, яка називалась “Ланкашир-клок”. 

 Чарлі Чаплін в своїй книзі «Моя біографія» пригадує, як в дев’ятирічному 

віці виступав в дитячому ансамблі клокдансу «Вісім ланкаширських хлопців», 

керівником яких був шкільний вчитель з Ланкаширу. Подібних груп, і дитячих і 

дорослих на Британських островах було дуже багато. Пізніше ті учасники груп, 

що емігрували до Америки, та не переставали вдосконалювати своє мистецтво, 

відказались від дерев’яного взуття і стали взувати взуття із шкіри, а щоб удари 

були чутними, в каблуки і носки вкручувались англійські мідні монети. Ще 

пізніше монети замінились металевими пластинами. 

 В африканських етнічних танцях ступня повністю стояла на землі, не було 

рухів і ударів п’яткою або носком, як це робили в Європі. Африканський танець 

складався з сковзання, качання всього тіла. Все залежало від навиків рухатись 

всім тілом, розслабитись і бути гнучким, від його уміння імпровізувати. 



 Те, що ми зараз називаємо степом, бере початок з моменту зіткнення, 

взаємовпливу, а потім і злиття африканської і європейської танцювальних 

культур. Історично розрізнюють білий і чорний степ, зараз їх називають 

англійським і американським стилями. Їх відмінність як в ритмічних елементах, 

так і в самій танцювальній техніці. 

 Самим важливим елементом англійського стилю рахується “скок” – 

скачок і звук на взлеті. Танцювальна техніка спирається на вправи, які виходять 

з одного центру. Цим характеризується більшість європейських танців. 

 Американський стиль характеризується сильним синкопним ритмом, 

більшість елементів виконується ступнею вільної ноги, без скачка, близько 

підлоги. Танцювальна техніка використовує вправи, які виходять не з одного 

головного центру, а з сусідніх, периферійних. Тут можна відмітити і самостійну, 

ізольовану роботу рук і ніг. На американський стиль зробили вплив елементи 

джазового танцю. 

 На естраді одним з популярних танцювальних жанрів “американська 

чечітка” була з тих пір, як її привезли до нас заїжджі гастролери – негритянські 

танцівники, які своєю надзвичайною технікою вразили публіку і професіоналів. 

Наші вітчизняні артисти переймали та використовували побачене в російських 

та циганських танцях, і в матлоті (матроській чечітці).  

 30-40 роки нашого віку стали золотим віком в Америці. Ера свінгу в джазі, 

великі оркестри, мюзикли, озвучування кінематографу принесли успіх цього 

танцювального жанру. Завдяки озвучуваному кіно степ потрапляє в Європу і 

протягом невеликого періоду часу стає таким же популярним як в Америці. З 

середини 30-х років в кіно дебютував танцівник та актор Фред Астер. Історія 

чечітки була оприділена його творчістю. Ф.Астер зробив чечітку образом свого 

життя, формою мислення, еталоном стилю, елегантності: вишуканий чоловік в 

фраку та циліндрі, з тростиною в руках – таким запам’ятав його світ. Він 

використовував танцювальні елементи з класичного та бального танців. 

Танцювальний дует Фреда Астера і Джинджер Роджерс підняли чечітку на 

класичну висоту. 

 Зараз, коли цікавість до степу відроджується, дуже важливо тримати 

високий рівень виконавської культури. Історія розвитку танцювального 

направлення – це насамперед творчий здобуток окремий майстрів, причому 

важливі як професійні особливості їх мистецтва, так і людські якості.   

 Якщо говорити про розвиток, злет, падіння і відродження тепдансу в 

Америці, то в нашій країні все проходило набагато рівніше та спокійніше. Для 

того, щоб оволодіти цим елегантним танцювальним жанром, багато залежить від 

впевненості, чіткості з якими будуть виконуватись вправи, від відчуття ритму, 

можливості імпровізувати кожного виконавця. Заняття тепдансом допоможуть 

кожному знайти свій стиль і в танці, і в житті.     
 

 Виконуючи рухи тепдансу, корпус треба тримати прямо, не 

напружуючись, природно, не нахиляючись вперед, назад чи в сторону, не 

потрібно піднімати плечі, руки повинні бути зігнуті в ліктях та рухатись як при 

вільному кроці. Ноги на невеликій відстані, м’язи зібрані. Багато залежить від 

почуття ритму, вміння імпровізувати, впевненості, легкості і чуткості, з якими 

будуть виконувати рухи. 

 Взуття повинно бути зручним по нозі, на невеликому (3-4 см.) каблуці. 

Ритмічний малюнок повинен бути чітким, звучати голосно. 



 Є сенс починати займатися тепдансом без взуття, для того, щоб виникло 

почуття руху, відбивання безпосередньо стопою, але це вже після того, як 

вивчили рух і відпрацювали його в взутті. 

 

 

Додаток 3 
 

Між підошвою і підлогою ... 
«Де знайти відповідне взуття?» Особливо ця тема актуальна для степістів, 

чиї вимоги до якості взуття, в якій вони танцюють, часто бувають непомірно 

високі. Отже, від простого. Набійки бувають двох видів: ті, які кріпляться на 

каблук, і ті, які кріпляться на носок черевика. Робляться вони зазвичай з 

алюмінієвих сплавів, деякі вітчизняні - з особливо міцних і дзвінких авіаційних 

сплавів. Будь-яка набійка всередині порожня і повинна мати вихід для повітря 

(за аналогією з барабанами - кожен барабан, який представляє собою замкнутий 

простір, має отвір для виходу повітря), який може бути як явним - одне або 

кілька отворів з боків - так і неявним, як на набойках Capezio. До речі, про 

фірми. Світовим лідером з виробництва набойок можна назвати хіба що згадану 

фірму Capezio, яка випускає набійки марки «TeleTone Tap», тобто, «що звучать 

на відстані», вони і користуються найбільшою популярністю у степ-

професіоналів. Непогані набійки виготовляють фірми «Leo's», «London» і інші 

зарубіжні компанії.  

Тепер про те, як правильно підібрати і закріпити набійки. З огляду на те, що 

єдиного стандарту розмірів для набойок не існує, і кожна фірма вводить свою 

нумерацію розмірів, набійки найкраще підбирати на конкретні черевики шляхом 

докладання їх до підошви. Краї набійки ні в якому разі не повинні виступати за 

краї черевик. Бажано повну відповідність, хоча допустимо дещо менший розмір 

набойок в порівнянні з розміром підошви. Кріпитися набійка повинна так, щоб 

задня частина каблука точно збігалася з задньою частиною набійки-п'яти, а 

передня частина носка - з передньою частиною відповідної набійки - дуже 

важливо, щоб не було ні відступу, ні виступу. Кріпляться зазвичай набійки або 

на шурупи, або на закльопки. Останні використовувати не рекомендується, так 

як набійка в цьому випадку швидше розбивається, а в просвердлені в підошві 

дірки (якщо стара закльопка розхиталася) майже неможливо поставити нову 

закльопку або шуруп. З шурупом же все набагато простіше - намічаються дірки, 

шилом робиться отвір, яке змащується клеєм, і всередину нього закручуються 

шурупи. Краще використовувати саме шурупи, а не саморізи, які, на відміну від 

шурупів, мають конічну форму і дуже швидко викручуються. Професійні шевці, 

ставлячи набійки, вимочують підошву. Коли вона стає м'якою, вони вкручують 

шурупи, а пізніше при висиханні шкіра сама сильно затискає ці шурупи. 

Необхідно використовувати (потаємні) шурупи - вони плоскі зверху і йдуть в 

матеріал, в який вкручуються (тобто, виявляються "утопленими" в набійки), 

таким чином, не дряпаючи підлогу. 

Тепер поговоримо про матеріали, супутніх набійкам, так як без них жодні 

туфлі для степу будуть безпечними ні для підлоги, ні для самих себе. В першу 

чергу, це якась загадкова фібра. Представляє вона собою спресований картон, 

просочений смолами, і виконує аж дві функції: по-перше, не дозволяє набійки 

вдавлюватися в шкіряну підошву черевиків, по-друге, в силу того, що її 

щільність вище щільності шкіри, відображає звук. Фірма Capezio поставляє 



фібру в комплекті з набойками. Ще є інший аксесуар - профілактика. 

"Профілактика" представляє з себе шкіряну або гумову пластину, наклеюють на 

ту частину підошви, яка після постановки набійок все ще стикається з підлогою. 

Профілактика, по-перше, бере на себе різницю висот набійки і підошви і 

нейтралізує її. По-друге, допомагає степістам здійснювати деякі технічні 

прийоми. Гумова профілактика дозволяє танцюристу гальмувати при виконанні 

піруетів, а любителі "слайдів" ставлять профілактику зі шкіри, яка легко ковзає 

по підлозі.  

Така невигадлива техніка підбору і постановки набойок. Взуття для степу 

найкраще прошити, так як навряд чи вони довго витримають навантаження, які 

на них накладають степісти. П'яту і носок рекомендується робити жорсткими, 

хоча якщо черевики шиються для дитини на виріст - цей варіант неприйнятний. 

Взуття має бути зручне по нозі, не бовтатися, не заважати розслабляти ногу. 

Багато степісти використовують таку техніку, коли вони встають на пальці, як на 

пуанти, в такому випадку на носок ставиться клинчик зі шкіри, і робити цей 

прийом стає набагато легше. Клин також дозволяє вирівняти підошву так, щоб 

носок не стирчав вгору, якщо ногу поставити на повну стопу, в іншому випадку 

підошва може не давати стояти на носках. 

Корисні поради: 

 За допомогою сили затяжки шурупа можна регулювати звук набойок: 

більш сильне затягування дає більш глухий звук. Не забувайте при 

цьому, що занадто слабо затягнута набійка може псувати підлогу, 

тому шурупи слід регулярно підкручувати. 

 Підточуйте дрібним напилком гострі краї набойок, знову-таки щоб 

зберегти цілісність підлог. Краї набойок повинні бути гладкі і не 

чіплятися за підлогу. 

 Ні в якому разі не танцюйте на асфальті, камені, кахлі, бетоні. 

Щільність цих матеріалів перевершує щільність матеріалів, з яких 

виготовлені набійки, і під час удару набійки швидко сточуються або 

можуть тріснути. 

 Якщо ставите набійки на шурупи, спочатку сильно, до відмови 

затягніть їх. Можна при укрученні шурупів капнути на них клеєм 

(наприклад "супермоментом" або іншим, відповідним для 

склеювання металу і шкіри). Пізніше вони трохи розбовтаються, і 

вийде нормальний звук. Грамотно поставлені на шурупи набійки 

можуть протягом довгого часу не вимагати підкручення. 

 Дуже важливо, що б вкручені шурупи були втоплені в набійки хоча б 

на 0.5 мм. Тоді вони не будуть стикатися з підлогою, а значить не 

будуть довгий час викручуватися і псувати підлогу.  

 Якщо до набійки пристав бруд, ні в якому разі не шкребти її. 

Найкраще потерти цей бруд пробкою від шампанського. 

 Ніколи не намагайтеся приклеїти набійку до підошви. 

 Якщо так вийшло, що термін життя набойок перевищив термін життя 

черевик, набійки можна переставити на інші черевики. При цьому в 

разі односторонніх потертостей має сенс набійку з лівого черевика 

переставити на правий і навпаки. 

 

 



Додаток 4 
 

Термінологія 

 
прості удари 

 

Tap (теп) - Удар, дотик 

Простий одинарний удар (звук), що походить від дотику подушечки ноги зверху 

до підлоги, потім її слід підняти. П'ята не стосується статі. Вага тіла залишається 

на інший, опорної нозі. 

 

Step, Step-ball (степ, степ-болл) - крок 

Простий одинарний удар (звук), що відбувається при опусканні подушечки ноги 

зверху на підлогу, з переносом ваги тіла. П'ята не стосується статі. Може бути 

зроблений одночасно з кроком на місці, вперед, назад або в бік. 

 

Clap (клап) - оплески 

Удар в долоні 

 

Snap (снеп) клацання 

клацання пальцями 

 

Stomp (стомп) - тупіт 

Простий одинарний звук, що походить від дотику всій площині стопи до підлоги 

без перенесення на неї ваги тіла. 

 

Stamp (стемп) - штамп 

Простий одинарний звук, що походить від дотику всій площині стопи до 

підлоги. Вага тіла переноситься на працюючу ногу. 

 

Brush (браш) - щітка-мітла, відмахнутися 

Простий одинарний удар, що походить від удару носка ноги об підлогу при 

розгойдуванні ноги вперед. П'ята не торкається підлоги. В кінці руху нога 

залишається піднята над підлогою, вага тіла залишається на опорній нозі. 

 

Spank, Brush Back (спенк, браш бек) - шлепок, щітка назад 

Простий одинарний удар від ляпання подушечки об підлогу під час руху ноги 

назад. В кінці руху нога піднята над підлогою. 

  

Scuff (скафф) - волочити 

Простий одинарний удар від дотику п'яти до підлоги під час руху ноги вперед. В 

кінці руху нога піднята над підлогою. 

  

Heel (хіл) - п'ятка 

Простий удар, що походить від опускання п'яти на підлогу. 

 

Toe (той) - носок 

Простий удар при опусканні носка на підлогу. Вага тіла залишається на інший 

опорної нозі. 



 Hop (хоп) - підстрибнути 

Простий одинарний удар. Підстрибнути та приземлитися на ту ж ногу. 

 

Jump, Spring (джамп, спріг) - стрибок 

Простий одинарний звук, що походить від торкання подушечкою статі при 

перестрибуванні з однієї ноги на іншу. 

  

Dig (діг) - тикати, штовхати 

Сильний удар п'ятою в підлогу. Початкова позиція - нога піднята від коліна. 

  

Pick up (пікап) - піднімати, підбирати 

Браш наверх. Виконати браш, підняти коліно. 

 

Lunge (ландж) - випад 

Простий звук, вироблений всією площиною стопи при настанні на зігнуту ногу з 

перенесенням на неї ваги. Виконується вперед або назад або убік. 

  

Slide (слайд) - ковзати 

Ковзання стопою по підлозі 

 

подвійні удари 

  

Slap (слеп) - шлепок, ляпас 

Виконується як Флеп, але після удару нога відривається від підлоги. 

 

Shuffle (шаффл) - човгання 

Подвійний удар, що походить від дотику носка ноги до підлоги при 

розгойдуванні ноги спочатку вперед, а потім назад (передній), або в сторону і 

назад (задній шаффл). В кінці руху нога піднята над підлогою. 

  

Scuffle (скаффл) - човгати, волочити 

Принцип такий же, що і шаффл, але підлоги доторкується спочатку носок, потім 

п'ята у напрямку від себе, і п'ята, потім носок у напрямку до себе. Вага тіла 

залишається на інший, опорної нозі. 

  

Click (клік) -  клацнути 

Стукнути носками один об одного, стоячи на п'ятах, або п'ятами, стоячи на 

носках - «прищёлкнуть каблуками» ... 

 

Flap (флеп, флап) - хлопок, ляпанець 

Подвійний удар від легкого дотику носка до підлоги під час руху ноги вперед, 

потім притиснути подушечку тієї ж ноги до підлоги. 

  

Ball change (болл ченч) - зміна ніг 

Подвійний удар, вироблений подушечками ніг при зміні з однієї ноги на іншу. 

 

 

 

 



Pull-back step (пулл бек степ) - відтягувати, відступати 

Подвійний удар, що походить від дотику подушечки ноги до підлоги і потім 

приземлення на неї ж. Рух робиться в стрибку з «відходом» і «приходом» на 

одну і ту ж ногу. 

  

Chug (чаг) - пихтіння 

Змінний удар, що походить від дотику подушечки ноги до підлоги, як би зі 

здриганням і одночасним ковзанням вперед. П'ятка тієї ж ноги опускається на 

підлогу. 

   

Складні (більше трьох звуків) удари 

 

Double Pull Back (дубль пулл бек) - подвійне відтягування назад 

Чотири удари (звуку) від дотику подушечки однієї ноги до підлоги (браш назад), 

потім подушечки іншої ноги до підлоги, потім приземлення на подушечку 

одного, і далі іншої ноги. Рух виконується в стрибку назад. 

 

Wing (вінг) - крило 

Потрійний удар (звук) від дотику подушечки ноги при розгойдуванні ноги в 

сторону від себе, потім до себе і приземлення на подушечку тієї ж ноги. Вага 

тіла залишається на інший, опорної нозі. 

 

Double Wing (дабл вінг) - подвійне крило, крила 

Попередній рух виконується з двох з перенесенням ваги тіла на «робочу» ногу. 

 

Cramp Roll (кремп-рол) - судомне обертання 

Чотири удари (звуку), що походять від дотику до підлоги зпочатку подушечки 

однієї ноги, потім подушечки іншої; далі п'яти однієї ноги і потім п'яти іншої. 

Рух можна робити, обертаючись на місці, рухаючись в сторони, по колу. Перший 

удар проводиться в напрямку руху. 

 

Flap Heel (флеп хіл) – кволий, ляпас і п'ята 

Потрійний удар, що походить від легкого дотику носка ноги до підлоги під час 

руху ноги вперед, потім при опусканні на подушечку тієї ж ноги і далі при 

опусканні на п'яту тієї ж ноги. 

 

Step Ball Change (степ болл ченч) - крок та зміна ніг 

Потрійний удар, що походить від наступання на подушечку ноги з перенесенням 

на неї вагу і потім зміна ніг - на півпальцях. 

 

Shuffle Ball Change (шаффл болл ченч) - човгання і зміна ніг 

Чотири удари, що відбуваються від дотику подушечки ноги до підлоги при 

розгойдуванні спочатку вперед, потім назад, потім подушечка тієї ж ноги 

опускається на підлогу, і подушечка іншої ноги змінює першу. 

 

Walz Clogg (вальс клогг) - вальс 

Рух з п'яти ударів. Виконується на три чверті. На «раз» виконується степ, на «і 

два і три» виконується шаффл болл ченч з вільною ноги. Можна робити, 

обертаючись по колу. 
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VII. ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 
 

Матеріально технічна база навчального закладу повинна відповідати 

санітарним і протипожежним нормам, нормам охорони праці. 

Мінімально необхідний для реалізації програми «Тепданс ШСХ РМ ПДМ» 

перелік навчальних аудиторій, спеціалізованих кабінетів і матеріально-

технічного забезпечення включає в себе: 

• танцювальні зали площею не менше 40 кв.м (на 12-14 учнів), що мають 

придатне для танцю підлогове покриття (дерев'яна підлога або спеціалізоване 

пластикове (лінолеумне) покриття), дзеркала розміром 7м х 2м на одній стіні; 

• спеціальне взуття для степу; 

• наявність звуковідтворюючої апаратури; 

• приміщення для роботи зі спеціалізованими матеріалами (бібліотека, відео-

DVD-тека, переглядовий відеозал); 

• костюмерна, що розташовує необхідну кількістю костюмів для репетиційного 

процесу та сценічних виступів; 

• роздягальні для учнів і педагогів. 

 

 

 

 


